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Sammanfattning    
 
Antalet personer som är i behov av vård i hemmet ökar. Distriktssköterskan har det 
övergripande ansvaret för att omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser planeras och 
genomförs med god kvalitet och på ett säkert sätt inom hemsjukvård. 
Distriktssköterskan har en arbetsledande roll vilket innebär att stödja och handleda 
andra yrkesgrupper. Med sin kompetens inom pedagogik och ledarskap samt en 
fördjupad kunskap i kommunikation har distriktssköterskan en unik nyckelposition för 
främjande av kommunikation. Flertalet hälso- och sjukvårdsinsatser utförs av delegerad 
hemtjänstpersonal varför samverkan mellan distriktssköterska och hemtjänstpersonal är 
en viktig del av arbetet. Tidigare forskning av distriktssköterskors erfarenhet av att 
kommunicera med hemtjänstpersonal är knapphändig. Syftet med denna studie har varit 
att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av kommunikation med hemtjänstpersonal. 
Studien har genomförts genom en kvalitativ metod utifrån en induktiv ansats. 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med åtta distriktssköterskor verksamma inom 
hemsjukvård i två kommuner i västra Sverige. Datamaterialet analyserades därefter 
utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Tre kategorier framträdde vilka beskriver 
distriktssköterskans olika sätt att kommunicera, hinder och konsekvenser som påverkar 
en säker vård samt främjande av kommunikation. Studien visar att mer daglig personlig 
kontakt mellan distriktssköterska och hemtjänstpersonal samt mer tid för planerade 
möten och skriftlig kommunikation är förutsättningar för att förbättra 
kommunikationen. I studiens diskussionsdel diskuteras resultatets huvudfynd relaterad 
till tidigare forskning.     
 
 
 
Nyckelord: Distriktssköterska, Kommunikation, Erfarenheter, Hemtjänstpersonal, 
Hemsjukvård, Kommunikationsvägar   
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INLEDNING 

Distriktssköterskans uppdrag är att arbeta konsultativt vilket innebär att många 
arbetsuppgifter delegeras till hemtjänstpersonal. Distriktssköterskan har det yttersta 
ansvaret för hälso- och sjukvårdsfrågor och en väl fungerande kommunikation med 
hemtjänsten krävs för att upprätthålla en säker vård i hemmet inom kommunen. 
Kommunikationen är nödvändig och goda förutsättningar som kontinuitet, 
tillgänglighet, tillit och kunskap är viktiga faktorer som speglar god kommunikation. 
 
 
BAKGRUND 

Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) skall varje kommun ansvara för hemtjänst samt 
underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt hem. När en person har behov av hjälp från 
både hemsjukvård och hemtjänst skall kommun och landsting samarbeta samt upprätta 
en individuell plan. Lag om valfrihetssystem (SFS 2008:962) infördes i januari 2009. 
Enligt denna lag har upphandlande myndighet rätt att låta valfrihet gälla beträffande 
tjänster inom hälsovård och socialtjänster. 

Vårdvetenskap ska genomsyra vårdande och beskrivs närmare nedan. Vård i hemmet av 
distriktssköterskan och hemtjänsten samt ansvarsfördelning och verksamhet belyses. 
Kommunikationen och varför det behövs inom vården lyfts fram genom tidigare 
forskningsresultat. 

Vårdandet i hemsjukvård 
Vårdvetenskap presenteras av Dahlberg och Segesten (2010) som akademisk kunskap 
vilket på ett patientcentrerat sätt beskriver och analyserar vårdande samt stävar efter att 
främja hälsa. Disciplinen är normativ med både teoretisk och tillämpad 
kunskapsbildning som syfte och utgår från de fyra konsensusbegreppen patient, hälsa, 
miljö och vårdande. Hälsa är inte konstant och är en upplevelse av inre balans samt till 
relationer och livet, den speglar människans livssituation och är en subjektiv upplevelse 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Hälso- och sjukvårdslagen styr de riktlinjer som ligger till 
grund för allt vårdande, i lagtexten står att hälso- och sjukvården skall förebygga 
sjukdom eller skada samt aktivt arbeta för att förebygga ohälsa (SFS 1982:763).  Inom 
hemsjukvård vårdar distriktssköterskan patienter i alla åldrar, det finns ingen 
åldersgräns för patienter inom hemsjukvård. Patientens behov är det som styr 
distriktssköterskans omvårdnadsansvar och är sammankopplat till förhållandet mellan 
plats och hälsa samt relationen mellan patient och distriktssköterska. Genom närvaro 
och stöd utifrån patientens behov kan distriktssköterskan inom hemsjukvård skapa en 
hälsosam miljö vilket är positivt för patientens upplevelse av hälsa (Öresland, 2010). 
 
Enligt Bökberg och Drevenhorn (2010) uppnås en god omvårdnad då 
distriktssköterskans arbete i patientens hem genomsyras av förtroende och respekt för 
patientens autonomi. Detta kan kopplas till Dahlberg och Segesten (2010) som beskriver 
att grundtrygghet måste infinna sig för att uppnå hälsa. Enligt författarna är patientens 
upplevelse av trygghet kopplat till både yttre faktorer till exempel miljö samt en inre 
känsla av exempelvis närhet till andra. Betydelsen av förtroende och trygghet i 
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vårdandet kan relateras till en studie av Burström, Boman, Sandberg och Brulin (2007) 
som studerat  upplevelser av trygghet relaterat till hälsa bland patienter med hjärtsvikt.  
Författarna styrker med sin studie att trygghetskänsla har stor betydelse för upplevelse 
av god hälsa. Resultatet av denna kvalitativa studie redovisar att patientens upplevelser 
av trygghet främjas bland annat av stöd, hjälp, kontroll och tro på organisation samt 
kompetens. 
 
Distriktssköterskans profession är omvårdnad och uppdraget är att ge patienterna ett 
omhändertagande som vilar på vårdvetenskap (Dahlberg & Segesten, 2010). I 
vårdvetenskapen möts patientens livsvärld och vetenskapens värld. Vårdaren måste 
vidare skapa en fördjupad förståelse för patientens livsvärld för att stödja 
hälsoprocessen.Då livsvärlden är världen så som den erfars av patienten måste 
vårdandet således utgå därifrån. Socialstyrelsen (2005) betonar att omvårdnad omfattar 
sjuksköterskans specialistkunskap vilket innebär ansvar för att alla patienter som är i 
behov av hälso- och sjukvård får god och säker vård. Vidare beskriver  
Distriktssköterskeföreningen (2003) att distriktssköterskans kompetens omfattar 
fördjupade kunskaper inom omvårdnad samt hälsofrämjande arbete samt att personal 
som arbetar i hemsjukvården är gäst i patientens hem vilket förutsätter ett ödmjukt 
förhållningssätt. Detta förhållningssätt beskrivs av Öresland (2010) som skriver att 
genom be om lov och inte klampa in utgör ett ödmjukt och respektfullt förhållningssätt 
gentemot patienten, dennes hem och privatliv. En koppling kan även göras till 
Silfverberg (2007) som skriver att hemmet är patientens livsvärld och en plats som 
skildrar patientens identitet. 

 
Distriktssköterskans ansvar och uppdrag i kommunal hemsjukvård 
Svensk sjuksköterskeförening (2010) ser att allt fler äldre personer behöver vård och 
omsorg, långvariga, komplicerade sjukdomstillstånd ökar. Den kommunala 
verksamheten får större ansvar och vård i hemmet kräver hög kompetens. 
 
Distriktssköterskan ansvarar för att vården som undersköterskor och vårdbiträden utför 
är av god kvalitet. Socialstyrelsen (2005) skriver att sjuksköterskan har ansvaret för 
vårdmiljön samt patientens säkerhet och kvalitet i vården samt skall motivera, utveckla 
och leda sitt arbetslag. Vårdlaget har ett kontinuerligt ansvar för patienternas 
välbefinnande. Svensk sjuksköterskeförening (2010) menar att sjuksköterskor måste 
aktivt bidra till att hälsobefrämjande metoder införs för att patienternas hälsa skall 
bibehållas eller främjas. Distriktssköterskans kompetens och fördjupade kunskaper 
inom kommunikation medför goda förutsättningar för att kunna ge det stöd och den 
handledning som krävs i hälsofrämjande arbete (Distriktssköterskeföreningen, 2003). 
Genom kommunikation skapas förbindelser i samverkan mellan olika personalgrupper i 
vårdlaget (Fossum, 2007). Betydelsen av Distriktssköterskans kompetens styrks av 
Goodman, Robb, Drennan och Woolley (2005) som skriver att vård i hemmet bör ske 
med god struktur som garanterar att äldre personer som bor i ordinärt boende får de 
tjänster de har rätt till samt en likvärdig vård. Det finns olikheter i vården som bedrivs 
inom hemsjukvård och hemtjänst beroende på vilken kompetens och erfarenhet som 
vårdpersonalen besitter. 
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Många av distriktssköterskans patienter har hemtjänst. För att tillgodose patienternas 
behov måste distriktssköterskan och hemtjänsten ha ett gott samarbete. Woodward, 
Abelson, Tedford och Hutchison (2004) beskriver i sin kvalitativa studie att det är 
viktigt med kontinuitet vid vård i hemmet. Författarna visar i resultatet av studien att 
kontinuitet fungerar optimalt om det finns bland annat god kommunikation mellan 
personalen. Street och Blackford (2001) har studerat kommunikationsfrågor inom 
palliativ vård. Studien betonar hur viktigt det är med kontinuitet för vård i hemmet samt 
att det behövs förbättring av kommunikation. 
 
Distriktssköterskan skall kontinuerligt handleda hemtjänsten i omvårdnad, behandling, 
rehabilitering samt undervisa i delegerade arbetsuppgifter 
(Distriktssköterskeföreningen, 2003). Delegerade uppgifter är hälso- och 
sjukvårdsinsatser som distriktssköterskan överlåter till hemtjänsten (Vårdhandboken, 
2009). Den person som delegerar är ansvarig för att hemtjänstpersonalen har de 
förutsättningar som krävs för att fullfölja uppgiften. Negativa händelser skall 
rapporteras som en avvikelse samt rapporteras och analyseras för att undvika 
upprepning (Socialstyrelsen, 2012). Distriktssköterskor har svårt att delegera hälso- och 
sjukvårdsinsatser i vissa situationer menar Perry, Carpenter, Challis och Hope (2003) i 
en kvalitativ studie genomförd i Storbritannien. Orsaken är en känsla av professionellt 
ansvar för vården och dess kvalitet. Syftet med studien var att belysa viktiga skillnader 
mellan distriktssköterskor och undersköterskor. Resultatet visar att 
arbetsbeskrivningarna bör förtydligas (Perry, Carpenter, Challis & Hope, 2003). 
 

Hemtjänstens ansvar och uppdrag 
Hemtjänst innefattar stöd, omvårdnad och service i hemmet till äldre som har en 
tillfällig eller varaktig funktionsnedsättning (SFS 1993:387). Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) föreskriver att personalen skall ge omsorg generöst förutan krav på 
tacksamhet från patienten. Patienten har rätt att själv uttrycka egna önskemål och 
synpunkter på sin omsorg samt omsorgen skall formas efter patientens liv. 
Socialtjänstlagen säger vidare att personal skall stödja och uppmuntra patienten till eget 
ansvar och delaktighet i samhället. Viktigt är som Dahlberg och Segesten (2010) skriver 
att värna om varje individs integritet samt vara lyhörd och empatisk. Betydelsefullt är 
att personal tyglar sin förförståelse så att kommunikationen mellan människor förstärks. 
Genom att vara öppen för varje patients livsvärld skapas ett förhållningssätt som ger 
respekt (Dahlberg och Segesten, 2010). 
 

Distriktssköterskans kommunikation med personal inom hemtjänst 
Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (Distriktssköterskeföreningen, 2012) 
omfattar distriktssköterskans kompetens inom pedagogik och ledarskap en fördjupad 
kunskap i kommunikation för att kunna handleda och ge stöd. 
 
Fossum (2007) menar att kommunikationen i vården är livsnödvändig. Kommunikation 
innebär att ett ömsesidigt utbyte sker som delas på två eller flera personer och blir något 
gemensamt. Kommunikation handlar inte bara om vad som sägs utan även kroppsspråk 
och tonfall samt det sammanhang kommunikationen sker i är kommunikation. Vidare 
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skriver samma författare att varje kultur har olika kommunikationssätt som går att lära 
ut. Vivian och Wilcox, (2000) visar med sin studie att kommunikation är viktigt i 
hemsjukvård för en god samt säker vård. Metoden är kvalitativ och patienter i 
hemsjukvård samt distriktssköterskor deltog för att delge sina upplevelser. 
Kommunikation är komplext samt mångdimensionellt. En god kommunikation mellan 
distriktssköterska och patient främjas genom bland annat kontinuitet och genom att göra 
patienten mer delaktig i sin vård (Vivian & Wilcox, 2000). Delaktighet tas även upp av 
Dahlberg och Segesten (2010) som beskriver att patienten måste ges möjlighet till 
delaktighet i sin vård eftersom all vård ska utgå från patienten. 
 
 
Kommunikation är en grundläggande del av vården på alla nivåer av omvårdnad skriver 
Timmins (2011). Studien från England visade att chefer måste skapa en miljö som ger 
goda kommunikationsmöjligheter för sjuksköterskor. Frånvaro av god kommunikation 
kan äventyra patientens säkerhet och vårdkvalitet. Medicinska avvikelser kan i vissa fall 
härledas till kommunikationsbrister. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skall 
vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten så att god vård och säkerhet kan 
upprätthållas.  Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att arbeta mot en hög 
patientsäkert. Ledningen för hälso- och sjukvården skall vara organiserad så att den 
tillgodoser hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet (SFS  1982:763). 
 
Nilsson och Waldermarsson (2007) belyser kommunikation genom möten med andra 
människor men även med oss själva. Kommunikation sker mellan människor där båda 
hela tiden är aktiva. All kommunikation utgår från fyra olika sammanhang, de fysiska, 
psykologiska, sociala och kulturella. Den fysiska aspekten är platsen, tiden och yttre 
miljöer. Psykologiska sammanhanget är tankar, förväntningar, behov, fördomar och 
erfarenheter. Socialt sammanhang innebär makt, roller samt identitet. Kulturell aspekt 
handlar om attityder, världsbild och värderingar Vad som sägs kan ej tas ur sin kontext 
då uppfattas det på ett annorlunda sätt (Nilsson & Waldermarsson, 2007). Enligt 
Kihlgren (2000) är distriktssköterskan ofta ledare för teamet eller arbetslaget och 
ansvarar för att främja samverkan genom tät kommunikation mellan samtliga 
involverade parter. Philips (2009) presenterar i sin artikel fyra hörnstenar som är viktigt 
för att ett team skall fungera i en vårdmiljö. De fyra hörnstenarna är positiv attityd, 
effektivt ledarskap, framgångsrikt samarbete samt effektiv kommunikation. Problem 
med samarbete och kommunikation är det mest väsentliga för att ett team skall fungera. 
Kommunikationen skall vara öppen och ärlig. 
 
 

PROBLEMFORMULERING 

Det förekommer avvikelser inom hälso- och sjukvården inom kommunerna. Är en 
anledning bristande kommunikation mellan distriktssköterska och hemtjänstpersonal? 
Arbetet som distriktssköterska inom hemsjukvården innebär samarbete med 
hemtjänstpersonal. Allt ifrån enklare hälso- och sjukvårdsinsatser till mer avancerade 
uppgifter delegeras till undersköterskor och vårdbiträden. Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) skall sjukvården se behov, skapa kontinuitet och säker vård 
för varje enskild individ. 
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Tidigare forskning visar hur viktig kommunikation är, men hur viktig är den för 
distriktssköterskor som samverkar med hemtjänstpersonal? En beskrivning av 
distriktssköterskors erfarenheter av kommunikation kan vara ett sätt att visa vilka 
förutsättningar som behövs för att främja kommunikation mellan distriktssköterska och 
hemtjänstpersonal. Finns det några resurser/hinder som påverkar distriktssköterskans  
möjlighet till kommunikation? Kan kommunikationen förbättras och i förlängningen 
främja en säker vård? 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av kommunikation med 
hemtjänstpersonal. 

 
METOD 

Under följande rubriker beskrivs studiens ansats, deltagare samt hur datainsamling och 
förförståelse har bearbetats. Vidare redogörs forskningsetiska överväganden samt hur 
dataanalysen har genomförts. Metoden är kvalitativ vilket innebär att är se fenomen från 
levd erfarenhet (Magilvy & Thomas, 2009). 

Ansats 
Forskningsansatsen utgår från vårdvetenskap. Vårdvetenskap är både en teoretisk och 
en tillämpad disciplin skriver Dahlberg och Segesten (2010). Metoden som valts för 
studien är en kvalitativ intervjustudie som enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär 
att förstå världen utifrån den intervjuades perspektiv. Samma författare menar att 
metoden ger en större kunskap och förståelse kring upplevda erfarenheter, attityder, 
känslor och uppfattningar av världen. Enligt Elo och Kyngäs (2007) är kvalitativa 
studier den mest vanliga förekommande metoden vid studier genomförda av 
sjuksköterskor då syftet är att öka förståelsen för det studerade fenomenet. En kvalitativ 
innehållsanalys utifrån en induktiv ansats beskrivs av Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) som lämplig inom omvårdnadsforskning vid människors berättelser 
av upplevelser varför denna ansats har valts för studien. 

Deltagare 
Valet av deltagare kan enligt Trost (2010) göras utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval 
vilket innebär att de informationskällor som finns tillgängliga kontaktas. Studien 
genomfördes i två västsvenska kommuner, en medelstor storstadsnära kommun samt en 
mindre landsbygdskommun. Kommunerna är organisatoriskt indelade i fyra respektive 
tre geografiska hemsjukvårdsområden.  Deltagarna ansvarar för ett av dessa områden 
samt samverkar med mellan sex och tio hemtjänstgrupper. I båda kommunerna finns 
hemtjänst i privat regi med vilka deltagarna samverkar. Vid kväll och helgtjänstgöring 
är deltagarnas ansvarsområde större på grund av lägre bemanning. 
 
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård i respektive kommun kontaktades samt 
informerades brevledes och samtycke till genomförande av studien inhämtades 
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(bilaga1). Vid en arbetsplatsträff i varje kommun gavs information om studien samt 
förfrågan om intresse för deltagande framfördes. Fyra distriktssköterskor i varje 
kommun anmälde sitt intresse och deltog i var sin intervju. Samtliga åtta deltagare var 
kvinnor och hade varit verksamma som distriktssköterskor inom hemsjukvård på 
nuvarande arbetsplats mellan 4 – 40 år. Ett informationsbrev (bilaga 2) om studien 
överlämnades till deltagarna före intervjutillfället och skriftligt informerat samtycke till 
genomförandet av intervjun inhämtades (SFS 2003:460). I denna studie benämns de 
intervjuade distriktssköterkorna även som deltagare. 
 
Datainsamling 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) utgör halvstrukturerade frågor vare sig ett öppet 
samtal eller ett frågeformulär utifrån strängt strukturerad karaktär. Intervjuer genomförs 
med hjälp av en intervjuguide vilken kan innehålla förslag på frågor och som fokuserar 
på relevanta teman. Kvalitativa intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2009) en 
lämplig metod då fenomen från livsvärlden belyses utifrån den intervjuades upplevda 
perspektiv. 
 
För studien utarbetades en intervjuguide (bilaga 3) med en inledningsfråga, 
bakgrundsfrågor samt halvstrukturerade frågor för att ge deltagarna möjlighet att 
beskriva sina erfarenheter på ett utförligt sätt. Båda författarna genomförde 
inledningsvis var sin provintervju. Författarna analyserade därefter provintervjuerna för 
att identifiera eventuella behov av förändringar inför de efterföljande intervjutillfällena. 
Efter genomgång av provintervjuerna bedömdes att inga förändringar var nödvändiga 
varför båda provintervjuerna inkluderades i studien. Av de resterande sex intervjuerna 
genomfördes tre intervjuer var av varje författare. Samtliga intervjuer spelades med 
deltagarnas samtycke in på band. Varje intervjutillfälle varade cirka 30 minuter och 
ägde rum på en ostörd plats på deltagarnas arbetsplats, totalt avsattes 60 minuter per 
intervjutillfälle för möjlighet till reflektion samt eventuella frågor. 
 

Förförståelse 
Forskarens delaktighet är enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) tydlig i en 
kvalitativ studie då forskaren är delaktig i det samspel som sker i intervjun. Samma 
författare skriver att förförståelsen har betydelse för att tolkningen av datamaterialet ska 
kunna ske på ett adekvat sätt. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är det viktigt att den 
som utför intervjuerna har kunskap om det studerade ämnet för att kunna formulera 
frågeställningar som berör syftet. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) skriver att 
forskaren behöver medvetandegöra sin egen förförståelse och dess relevans för studien. 
Enligt Magilvy och Thomas (2009) är intervjuaren instrumentet vid en intervjustudie 
och måste sätta sin förförståelse åt sidan. Båda författarna är verksamma inom 
kommunal hemsjukvård med erfarenhet samt tankar kring kommunikation mellan 
distriktssköterska och hemtjänstpersonal. Innan intervjuerna genomfördes reflekterade 
författarna gemensamt kring sin förförståelse och denna skrevs ner. På detta sätt blev  
författarna medvetna om sin förförståelse och försökte sedan sätta den åt sidan vid varje 
intervju. 
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Forskningsetiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) har forskaren ansvar för att skydda de personer 
som omfattas av studien från att komma till skada. Lag om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460) redogör för hur skydd och respekt för enskilda 
människor och människovärde ska tillvaratas. Individskyddskravet är enligt 
Vetenskapsrådet (2002) grunden för forskningsetiskt övervägande vilket delas in i fyra 
konkreta allmänna huvudkrav såsom informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskrav innebär att den 
intervjuade distriktssköterska kall informeras om forskningsstudiens syfte, 
samtyckekravets innebörd är rätten att själv bestämma över sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet är att personuppgifterna skall förvaras så att obehöriga ej 
kommer åt dem samt nyttjandekravets innebörd är att materialet endast får användas för 
forskningsändamålet. Studien genomfördes utifrån dessa fyra huvudkrav. 
 
Då denna studie har genomförts inom högskoleutbildningen för 
specialistsjuksköterskeexamen med inriktning till distriktssköterska och då ingen 
deltagare bedömdes komma till skada i studien ansågs ansökan till 
etikprövningsnämnden ej vara nödvändig (SFS 2003:460). Deltagandet i studien var 
frivilligt och deltagande distriktssköterskor gav före intervjutillfället sitt skriftliga 
samtycke till medverkan, samt även muntligt samtycke i samband med intervjun. Vid 
intervjutillfället gavs även distriktssköterskorna möjlighet att ställa frågor samt när som 
helst avbryta intervjun utan motivering. Datamaterialet har av författarna behandlats 
konfidentiellt samt har endast kommit till användning under genomförandet av denna 
studie. 
 

Dataanalys 
Materialet har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod innebär 
enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att tolka texter på olika nivåer och det 
finns möjlighet till tolkning på flera sätt. Genom att söka, identifiera och beskriva 
variationer, skillnader och likheter i textens innehåll kan materialet delas in i kategorier 
och teman. Samma författare skriver att meningsenheter är en meningsbärande del av 
texten som kan bestå av ord, meningar och stycken som har gemensamt innehåll och 
sammanhang. Genom kondensering behålls det centrala innehållet i texten medan den 
samtidigt görs mer lätthanterlig. Abstraktion innebär enligt författarna att innehållet 
lyfts upp till en logiskt högre nivå och koden utgör etiketten på meningsenheten samt en 
kortfattad beskrivning av dess innehåll. Flera koder med liknande innehåll utgör en 
kategori samtidigt som innehållet i olika kategorier skiljer sig åt (Lundman & Hällgen 
Graneheim, 2008). 
 
Initialt skrevs intervjuerna ut ordagrant. I nästa steg skaffade sig båda författarna en 
helhetsbild av textmaterialet genom att förutsättningslöst läsa hela texten flera gånger 
var för sig. Därefter genomförde författarna resterande delar av analysprocessen 
gemensamt. Samtliga intervjuer lästes högt tillsammans och meningsbärande enheter 
som beskrev distriktssköterskornas erfarenheter av kommunikation med 
hemtjänstpersonal plockades ut. Innehållet bearbetades genom gemensam reflektion 
mellan författarna och texten grupperades. I ett särskilt dokument skrevs 
meningsenheter ned och klipptes sedan ut och pusslades samman efter gemensamt 
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innehåll och sammanhang. Genom kondensering av meningsenheterna gjordes 
materialet mer lätthanterligt samtidigt som det centrala innehållet bevarades. Vidare 
abstraherades texten och kodades. I efterföljande jämförelse av koderna identifierades 
likheter och skillnader av distriktssköterskornas erfarenheter samt kategorier och 
underkategorier växte fram (Tabell 1). För att inte förlora helheten läste avslutningsvis 
båda författarna hela textmaterialet ytterligare en gång. 
 
Tabell 1. Exempel på studiens analysprocess samt framtagande av meningsenhet, 
kondensering, kod, underkategori och kategori. 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Jag försäkrar mig 
ofta via två sätt när 
jag vill föra fram 
något till 
hemtjänsten, både 
personligt och 
skriver eller ringer. 
 
Om jag vill nå alla 
i en grupp ringer 
jag, eller går in till 
gruppen och/eller 
skriver en lapp på 
deras skrivbord 

Distriktssköterskan 
kommunicerar på 
flera sätt, både 
muntligt, via telefon 
eller personlig 
kontakt, och skriftligt

Kommunikationen 
sker både muntligt 
och skriftligt 

Kommunikation via 
telefon, skriftlig och 
personlig kontakt 

Olika 
kommunikationsvägar

 
 
 
RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån de kategorier och underkategorier 
som tagits fram under analysprocessen. Kategorier och underkategorier visas i 
tabellform (Tabell 2) för att ge en överblick av innehållet.  Resultatet förstärks och 
förtydligas genom ett urval av citat från de distriktssköterskor som deltog i studien. 
Citaten markeras med siffran ett till åtta för att kunna relateras till de olika intervjuerna. 
 
Tabell 2. Resultat indelat i kategorier och underkategorier. 
            Kategorier            Underkategorier   
• Kommunikationsvägar mellan 
distriktssköterska och hemtjänst 
 
 
• Hinder och konsekvenser som 
påverkar patientsäkerheten 
 
• Främjande av kommunikation 

• Kommunikation via telefon 
• Skriftlig kommunikation 
• Personlig kommunikation 
 
• Oklara kommunikationsvägar 
• Bristande kontinuitet 
 
• Planerade möten 
• Personlig oplanerad kontakt 
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Kommunikationsvägar mellan distriktssköterska och hemtjänst 
 
Denna kategori beskriver distriktssköterskans olika sätt att kommunicera med 
hemtjänstpersonal. Varje underrubrik är en redogörelse för de olika 
kommunikationsvägar som deltagarna använder i sitt arbete samt de erfarenheter av för- 
och nackdelar som finns. 
 

Kommunikation via telefon 
I studien framkommer att kommunikation via telefon är nödvändig då distriktssköterska 
och hemtjänstpersonal förflyttar sig och befinner sig på olika platser under sina 
arbetspass. Samtlig hemtjänstpersonal bär med sig var sin mobiltelefon för att 
kommunikationen ska ske snabbt och enkelt, vilket deltagarna upplever som positivt. 
 

”Den här dagliga snabba kommunikationen, då är det telefonen som gäller om 
man jobbar ute. Den bästa kommunikationen är när jag får prata med den 
personen som ska utföra det jag vill. ”(2). 

 
Negativa erfarenheter framkommer i form av svårighet att få tag på rätt person i 
hemtjänsten, vilket deltagarna upplever tidskrävande. Telefonerna lånas ut mellan olika 
personer och personalen flyttas runt och placeras om i de olika hemtjänstgrupperna för 
att anpassas efter verksamheten. Studien visar att det finns svårigheter med detta 
eftersom distriktssköterskan inte vet hur hemtjänstens schema ser ut och det upplevs ta 
mycket tid att ringa runt till olika personal innan man får tag på rätt person. 
 
 “Kontakt med hemtjänsten sker ofta via telefon, men det kan vara svårt att
 få tag på rätt person, det blir många telefonsamtal.” (3). 
 
Deltagarna beskriver att då kommunikationen gäller en specifik patient kontaktas i 
första hand den hemtjänstpersonal som besöker den specifika patienten.  Deltagarna 
beskriver telefonen som ett hjälpmedel för snabb kommunikation. 
 

Skriftlig kommunikation 
Deltagarna beskriver hur fördelen med skriftlig kommunikation är att vad som är sagt 
blir dokumenterat och att kommunikationen kan förmedlas till flera personer samtidigt. 
Fakta som vill förmedlas till flera personer, exempelvis beställning att utföra en 
delegerad insats, sker enligt deltagarna i datorn och hela hemtjänstgruppen kan då ta del 
av kommunikationen. Distriktssköterskorna i studien upplever skriftlig kommunikation 
positivt då något ska förmedlas till flera personer eller hela hemtjänstgruppen. I studien 
framkommer att skriftlig kommunikation utgör en säkerhet på det sätt att uppgifter blir 
dokumenterade och sparas. 
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”Fördelen med att man skriver är att det blir dokumenterat vad som är sagt och 
gjort, vad man har bestämt, och då kan man ju själv känna att man har ryggen 
fri om det blir några oklarheter senare.” (7). 

 
Deltagarna upplever även osäkerhet vid skriftlig kommunikation. Studien visar att då 
kommunikation sker skriftligt medför det ofta dubbla kommunikationsvägar, ”hängslen 
och livrem”, eftersom distriktssköterskan är osäker på vem eller vilka som läser det som 
är skrivet. Deltagarna kompletterar ofta den skriftliga kommunikationen med en muntlig 
kommunikation för att försäkra sig om att kommunikationen når ut. Distriktssköterskan 
upplever att hemtjänstpersonalen inte har rutin eller tid för att läsa skriftlig 
kommunikation och deltagarna saknar ofta den naturliga återkopplingen som sker i det 
personliga mötet. 
 

”När man kommunicerar via datorn missar man den naturliga återkopplingen, 
att inte se personen öga mot öga, att inte kunna ställa motfrågor och kanske 
förtydliga.” (8). 

 
I studien framkommer även att distriktssköterskan har erfarenhet av att skrift kan 
upplevas på många olika sätt, att det krävs en extra tydlighet i skriftlig kommunikation. 
Olika språkkulturer kan orsaka missuppfattningar. Deltagarna beskriver erfarenheter av 
att ett allt för medicinskt språk med fackuttryck ofta gör kommunikationen svår och 
otydlig för hemtjänstpersonalen. 
 

”Kommunikation är svårt det som är tydligt för mig är inte alltid tydligt 
för dig, vi använder olika språk. Distriktssköterskan har ett sätt att 
uttrycka sig,  att skriva och dokumentera, hemtjänsten är inte alltid vana 
vid den kulturen och det språket vi använder.” (6). 

 
Deltagarna beskriver erfarenheter av skriftlig kommunikation i hemtjänstens 
journalsystem. I studien framkommer att det är förknippat med osäkerhet då deltagarna 
har erfarenheter av att hemtjänstpersonalen saknar rutiner och tid för att ta till sig denna 
typ av kommunikation. Detta är ett sätt att kommunicera som deltagarna använder, men 
som deltagarna upplever kan utvecklas för att fungera bättre. Deltagarna beskriver att 
det vore önskvärt om samtliga inblandade har större åtkomst i ett gemensamt 
dokumentationsprogram. 
 

“Jag skriver i hemtjänstens dokumentationsprogram, men det är oklart 
 om hemtjänsten läser. Hemtjänsten får mindre tid för att läsa skriftlig 
 dokumentation, det är svårt för dom att få in den rutinen.” (1). 
 

Personlig kommunikation 
Studien visar att de dagliga korta personliga mötena är viktiga för att främja 
kommunikationen. Deltagarna framhåller vikten av personlig kontakt och att det ofta 
saknas möjligheter till detta. Avsaknad av tid är en erfarenhet som deltagarna beskriver 
samt hur stora organisatoriska avstånd gör det svårt att kommunicera öga mot öga. 
 

”De där korta dagliga mötena på morgonen innan personalen går ut och jobbar 
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är så viktiga, vi har nästan aldrig tid till det, jag önskar vi hade större möjlighet 
att prata med varandra.” (5). 

 
Deltagarna upplever att feedback och kroppsspråk är viktiga faktorer i det personliga 
mötet. Eventuella oklarheter kan redas ut direkt och deltagarna beskriver erfarenheter av 
personliga möten ger en känsla av säkerhet samt att missuppfattningar undviks. Viktiga 
erfarenheter som deltagarna berättar om är hemtjänstpersonalens möjlighet att ställa 
följdfrågor och motfrågor för att förtydliga kommunikationen samt deltagarnas 
erfarenheter av kunna se på en annan människa om den har förstått eller inte. 
 

”Jag saknar den personliga kontakten med hemtjänsten. Det är så viktigt att 
kunna se den personen jag pratar med, kroppsspråket berättar så mycket”. (6). 

 
Deltagarna beskriver erfarenheter av att kommunikationen allt mer sker enkelriktat och i 
studien framkommer att distriktssköterskorna upplever en avsaknad av samspelet som 
sker i det personliga mötet. 
 

”Jag saknar en tvåvägskommunikation, kroppsspråket har så stor del i hur vi 
kommunicerar, om jag ser människan jag kommunicerar med kan jag också 
avgöra om personen har förstått vad jag säger och man får möjlighet att ställa 
motfrågor.” (5). 

 

Hinder och konsekvenser som påverkar patientsäkerheten 
 
Denna kategori beskriver de svårigheter som distriktssköterskan upplever vid 
kommunikation med hemtjänstpersonal. Varje underrubrik redogör för hinder som 
framkommit i studien och vilka konsekvenser deltagarna upplever att det har för 
patientens säkerhet. 
 

Oklara kommunikationsvägar 
Deltagarna uttrycker att de ofta har svårt att nå ut till samtlig personal i en 
hemtjänstgrupp. Det är många som arbetar i hemtjänsten och kommunikationen sker i 
ofta flera led. Deltagarna beskriver erfarenheter av att ofta kommunicera i tredje person 
som innebär att kommunikationen ska föras vidare vilket upplevs av deltagarna som en 
osäkerhetsfaktor och ett hinder. Distriktssköterskans erfarenhet är att det är svårt att få 
tag i rätt person att kommunicera med. 
 
Deltagarna upplever osäkerhet om kommunikationen når fram till alla i en 
hemtjänstgrupp och använder sig ofta av flera kommunikationsvägar. Deltagarna 
beskriver att det är vanligt att kommunikationen sker både skriftligt via dator och lappar 
samt muntligt via telefon och/eller personlig kontakt. Det är även vanligt att 
kommunikationen sker i flera steg till exempel via hemtjänstgruppens samordnare. 
 

”Jag försäkrar mig oftast via två sätt när jag vill föra fram något till 
hemtjänsten, både personligt och skriver eller ringer”.(2). 
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Distriktssköterskorna i studien beskriver hur kommunikationsvägarna upplevs oklara 
och otydliga  varför deltagarna försäkrar sig på flera sätt att kommunikationen når ut. 
Skriftlig kommunikation upplevs särskilt osäker då deltagarna ofta är osäkra på om 
hemtjänstpersonalen verkligen läser det som är skrivet. 
 

”Jag ringer och säger att jag har skrivit under social dokumentation, så att de 
verkligen går in i datorn och läser det jag har skrivit.” (6). 

 
Deltagarna beskriver i sina erfarenheter att uppfattningen finns av att bristande 
kommunikation leder till avvikelser och bristande patientsäkerhet. I studien 
framkommer att distriktssköterskorna upplever att avvikelserna ökar inom 
hemsjukvården och deltagarna beskriver hur viktigt det därför är med en väl fungerande 
kommunikation. 
 

”Brister i kommunikationen hänger ihop med avvikelser, absolut. Når 
kommunikationen inte fram missas saker. Det är definitivt inte bra för 
patientsäkerheten.” (5). 

 
Studiens deltagare berättar om sina erfarenheter av att kommunikationen fungerar sämre 
med privat hemtjänst än med kommunal hemtjänst. Hemtjänstpersonal i privat regi 
upplevs vara mer svårtillgänglig och det saknas rutiner för kommunikation. Deltagarna 
beskriver privata aktörer som “osynliga” och att den naturliga kontakten mellan 
distriktssköterska och privat hemtjänstpersonal saknas. 
 
 “Det är svårt att få tag på den privata hemtjänsten, fastän vi har 
 telefonnummer är det inte alltid någon som svarar. Vi har aldrig möten 
 med den privata hemtjänsten.” (4). 
 

Bristande kontinuitet 
Deltagarna beskriver att god personkännedom underlättar kommunikationen, både att 
känna patienterna och att känna personalen i hemtjänstgrupperna. I studien framkommer 
att det underlättar om samtliga involverade känner varandra. En stor och växande 
organisation med hög personalomsättning gör att deltagarna i studien upplever att 
kontinuiteten minskar. Deltagarna har även erfarenheter av att det är enklare att 
kommunicera med de hemtjänstgrupper som finns geografiskt nära än de som befinner 
sig längre bort. Avståndet gör att det finns mindre möjlighet att lära känna personalen i 
dessa hemtjänstgrupper. 
 
En stor organisation med mycket vikarier upplever deltagarna gör kommunikationen 
osäker. Hemtjänstens personalschema förändras och deltagarna beskriver erfarenheter 
av att inte veta vem som arbetar var och vem som känner de olika patienterna. Det 
framkommer i studien att deltagarna tycker att det är svårt att kommunicera med 
personal som inte känner patienterna. 
 

”Det är mycket folk i omlopp, hemtjänstpersonalen känner många gånger inte 
patienterna så bra, det försvårar kommunikationen och gör den osäker. Det blir 
fler avvikelser.” (2).   
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Deltagarna beskriver en osäkerhet över hemtjänstpersonalens kompetens och upplever 
därför en otrygghet. I studien framkommer erfarenheter av att det är lättare att 
kommunicera med van och ordinarie personal då de känner både patient och rutiner 
bättre. 
 

”Är det kontinuitet är det bättre för patientsäkerheten, då har de som jobbar ett 
bättre helhetstänk, känner patienterna och rutinerna. Den vana personalen tar 
ofta personlig kontakt med mig, det gör inte vikarierna på samma sätt.” (6). 

 
För den växande organisationen inom hemsjukvård och hemtjänst uttrycker deltagarna 
en oro. I studien framkommer att distriktssköterskor upplever en allt sämre kontinuitet 
bland hemtjänstpersonalen ger sämre förutsättningar för en väl fungerande 
kommunikationen. Deltagarna beskriver upplevelsen av sambandet mellan dålig 
kontinuitet, dåligt fungerande kommunikation, ökat antal avvikelser och 
patientsäkerhet. Det framkommer bland deltagarna en oro över den framtida 
utvecklingen och kommunikationen ses som en viktig faktor för att säkerställa vården. 
 

”Organisationen blir större och större, vi tappar snart greppet om vården om vi 
inte hittar ett bra sätt att kommunicera med hemtjänsten.” (3). 

 

Främjande av kommunikation 
Denna kategori beskriver faktorer som utifrån deltagarnas erfarenhet har positiv 
inverkan på kommunikationen mellan distriktssköterskan och hemtjänstpersonalen. Så 
kallade teammöten och daglig personlig kontakt med hemtjänstpersonalen beskriver 
deltagarna som en bra förutsättning för god kommunikation. 
 

Planerade möten 
Deltagarna beskriver hur inplanerade möten, teammöten, med hemtjänsten är viktigt för  
att kommunikationen ska fungera på ett optimalt sätt. Deltagarna beskriver upplevelsen 
av att få bättre kontroll över sin patienter vilket ger trygghet i sin distriktssköterskeroll. 
Vid planerade möten upplever deltagarna att det finns goda förutsättningar för att 
återkoppla och förtydliga, svara och ställa frågor om alla patienter. Deltagarna beskriver 
det planerade mötet positivt på det sätt att det ger även ges möjlighet till ett ömsesidigt 
utbyte i kommunikationen. 
 

”Teamträffar är ett bra sätt att kommunicera, man kan återkoppla och svara och 
ställa frågor.” (4). 

 
I studien framkommer att distriktssköterskan har erfarenhet av att det i dagsläget finns 
litet utrymme för sådana planerade möten med hemtjänsten. Deltagarna bjuder dock 
ibland in sig på hemtjänstens arbetsplatsträff (APT) för att få tillfälle att kommunicera 
med personalen. 
 
Deltagarna beskriver upplevelser av att kommunikation genom planerade möten gör 
vården säkrare för patienten. De kontinuerliga planerade mötena upplever deltagarna 
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som en möjlighet att planera och följa upp vård och insatser och samtidigt få 
återkoppling från hemtjänstpersonalen som deltagarna beskriver som sina ögon och 
händer i vården. 
 

"Förut hade vi teammöten. Då fick man prata om alla vårdtagarna med 
hemtjänsten. Då fick man en bra bild av patienten och då blev det säkrare." (8). 

 

Personlig oplanerad kontakt 
Den dagliga personliga kontakten öga mot öga försvinner allt mer mellan 
distriktssköterskan och hemtjänsten enligt deltagarna i studien. Mer av dessa personliga 
dagliga möten efterfrågas av deltagarna då det underlättar för kommunikation och 
återkoppling så att rätt budskap når fram och byts mellan personer. Deltagarna saknar en 
tvåvägskommunikation. Det är viktigt att distriktssköterskan och hemtjänsten har ett 
nära samarbete och att den dagliga kommunikationen fungerar. Deltagarna beskriver 
upplevelsen av att kommunikationen underlättas och blir bättre om distriktssköterskan 
och hemtjänstpersonalen känner varandra till namn och utseende. 
 

"Det mest värdefulla för mig som distriktssköterska är att vi får mötas, att vi får 
tid att göra det, tid att prata med varandra öga mot öga.” (7). 

 
Distriktssköterskorna i studien upplever att god kommunikation är en förutsättning för 
en patientsäker vård. Deltagarnas erfarenhet är att många avvikelser beror på brister i 
kommunikationen. Det händer att ordinerade insatser uteblir vilket leder till fel och 
brister. Hemtjänstpersonalen är enligt deltagarna den personalgrupp som träffar 
patienterna dagligen och har delegering att utföra många hälso- och sjukvårdsuppgifter. 
I studien framkommer att deltagarna upplever sig många gånger utlämnade till att 
kommunikationen fungerar på det vis att hemtjänstpersonalen ska förmedla till 
distriktssköterskan om patientens behov har förändrats. Deltagarna upplever därför att 
kommunikation är en arbetsuppgift som måste prioriteras för att inte äventyra 
patientsäkerheten. Erfarenheter som framkommer bland deltagarna är att 
kommunikation är något som inte alltid anses som så viktigt bland hemtjänstpersonalen.   
 

"Det är viktigt att kommunikationen är så bra att hemtjänsten förstår precis vad 
dom skall göra, annars blir det inte patientsäkert." (4). 

 

 

DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras studiens metod samt resultat. Tyngdpunkten ligger i att 
belysa olika aspekter vid genomförandet av denna studie i förhållande till tidigare 
forskning och fakta samt att lyfta fram och sammanfatta huvudfynd som framkommer i 
studiens resultat. Avsnittet innehåller även diskussion kring förslag på vidare forskning 
inom området kommunikation mellan distriktssköterska och hemtjänstpersonal. 
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Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av kommunikation med 
hemtjänstpersonal. För att på bästa sätt knyta an till studiens syfte valdes en kvalitativ 
metod och halvstrukturerade intervjuer genomfördes med distriktssköterskor som på 
detta sätt gavs möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Metoden bedömdes av 
författarna passande då den är väl beprövad inom forskning som vill beskriva deltagares 
erfarenheter. Datainsamling genom intervjuer med författarnas förhållningssätt av 
närhet och distans gav en beskrivning av deltagarnas erfarenheter av kommunikation 
med hemtjänstpersonal vilket var syftet med studien. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) samt Elo och Kyngäs (2007) är den kvalitativa forskningsintervjun en vanlig 
metod inom hälso- och sjukvårdsforskning och ses som lämplig eftersom fokus ligger 
på deltagarnas livsvärld. Andra metoder av kvantitativ karaktär bedöms vara mindre 
lämplig vid denna typ av studie eftersom en kvantitativ metod enligt Kvale och 
Brinkman (2009) strävar efter att forskaren utifrån betraktar objekt i omvärlden samt 
klassificerar och kvantifierar fynd i forskningen. Författarna till denna studie bedömde 
därför att om en kvantitativ metod valts hade syftet med denna studie inte kunnat 
uppnås. 
 
Verksamhetscheferna i berörda kommuner gav utan dröjsmål samtycke till studien 
vilket tyder på att denna studie anses vara relevant för verksamheten. En ännu större 
styrka hade möjligtvis varit om studien genomförts i fler än två kommuner, detta 
bedömdes dock ej vara möjligt utifrån den tid och de resurser som fanns tillgängliga för 
genomförandet av denna studie. Författarna bedömer dock att variationen i urvalet var 
tillräcklig för att identifiera likheter och skillnader samt uppnå ett tillfredsställande 
resultat inom ramen för denna studie. Studien genomfördes i två olika kommuner vilka 
skiljer sig åt beträffande utseende och storlek. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström 
(2008)  styrks trovärdigheten av en geografisk bredd i studiens urval. 
 
Det var inga svårigheter att finna distriktssköterskor som var villiga att delta i studien, 
vilket tyder på att studiens syfte berör ett ämne som engagerar och intresserar 
distriktssköterskor verksamma inom hemsjukvård. Samtliga deltagare fullföljde sitt 
deltagande i studien varför inget bortfall blev aktuellt, vilket ses som en styrka med 
studien. Samtliga deltagare i studien var kvinnor med svenska språket som modersmål, 
vilket kan ses som en möjlig svaghet. Deltagarna hade en bred erfarenhetsmässig 
spridning med mellan 4 till 40 år inom yrket. Detta bedöms vara en styrka med studien. 
Urvalet kunde möjligtvis gjorts bredare genom att ha med både kvinnliga och manliga 
deltagare samt deltagare med annat modersmål än svenska. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) skriver att eftersom syftet inom kvalitativ forskning är att beskriva 
variationer är det en styrka om ämnet blir belyst utifrån olika erfarenheter. 
 
Före intervjuerna genomfördes gjorde författarna en gemensam reflektion kring sin egen 
förförståelse av det studerade ämnet. Reflektioner och tankar skrevs ner vilket gjorde att 
författarna blev medvetna om sin egen förförståelse och gjorde det möjligt att sätta 
denna åt sidan i intervjusituationerna. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) är 
det av vikt att forskaren är medveten om sin förförståelse och hur resultatet kan komma 
att påverkas av denna. En skicklig intervjuare har enligt Kvale och Brinkmann (2009) 
kunskap om det studerade ämnet för att kunna ställa relevanta frågor utan att färga 
intervjun med sin egen kunskap. Forskarens inflytande kan dock enligt Lundman och 
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Hällgren Graneheim (2008) aldrig helt uteslutas. Datainsamlingen gjordes genom 
bandade intervjuer på en ostörd plats på deltagarnas arbetsplatser. Initialt upplevde 
författarna till studien en viss nervositet inför intervjusituationen. Ingen av författarna 
har tidigare erfarenhet av att genomföra bandade intervjuer. Detta bedöms dock ej ha 
påverkat resultatet då författarna vid provintervjun bekantade sig med metoden, detta 
gav en större trygghet vid de efterföljande intervjutillfällena då det upplevdes lättare att 
fokusera på ämnet i studien. Samtliga intervjuer genomfördes utan avbrott och 
påverkades inte på något annat störande sätt. Detta bedöms vara positivt för kvaliteten 
på intervjuerna då de kunde genomföras i en lugn och trygg miljö. Björvell (2011) 
skriver att störningsmoment kan innebära att fokus försvinner och hela tankeprocessen 
måste börjas om. Deltagarna hade inga problem att berätta och gav en bred beskrivning 
sina erfarenheter av kommunikation med hemtjänstpersonal, vilket tyder på att studien 
berör ett ämne som är viktigt i distriktssköterskans arbete. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) är det avgörande för de efterföljande forskningsprocesserna vilken kvalitet den 
ursprungliga intervjun har. Samma författare skriver att det är ett kriterium för kvalitet 
om deltagarna ger till exempel spontana, uttömmande och relevanta svar. 
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant av författarna vilket ökade möjligheten att fånga 
upp datamaterialets hela innehåll. Båda författarna läste samtliga intervjuer för att 
bekanta sig med texten, därefter läste författarna högt tillsammans samtliga intervjuer 
och genom gemensam reflektion och diskussion tolkades texterna. Hela analysarbetet 
genomfördes gemensamt av båda författare, olika tolkningsmöjligheter och 
abstraktionsnivåer diskuterades kontinuerligt under hela analysprocessen. Författarna 
upplevde en styrka i att vara två i det viktiga och tidskrävande analysarbetet, gemensam 
diskussion gjorde det möjligt att minska risken för feltolkningar samt att ursprungligt 
innehåll i datamaterialet försvann eller byttes ut. Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) uppnås samstämmighet vid tolkning av texter genom en reflektion 
och diskussion mellan deltagarna i forskningsgruppen. 
 
 

Giltighet, tillförlitlighet och trovärdighet 
Validitet är att hålla sig till sanningen i yttrandet. Reliabilitet är forskningsresultatets 
tillförlitlighet och att samma resultat skall kunna återskapas av en annan forskare (Kvale 
& Brinkman, 2009). Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) används 
begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet inom kvalitativ forskning för att ge 
svar på studiens trovärdighet. Kvalitativa studier bygger på forskarens delaktighet, 
förhållningssättet skiftar mellan närhet och distans och reflekterande samt resonerande 
metoder används. Då deltagaren berättar fritt utifrån egen erfarenhet och upplevelse blir 
forskaren delaktig genom att stimulera berättandet. Gemensam reflektion och 
diskussion mellan deltagande forskare resulterar i en enhetlig tolkning av texten 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Enligt samma författare anses resultatet 
giltigt om det stämmer överens med studiens syfte och tillförlitlighet uppnås då 
forskaren kontinuerligt under forskningsprocessen gör en noggrann verifiering av sina 
ställningstaganden. Läsaren bedömer och avgör studiens överförbarhet till andra 
grupper eller situationer, varför det är viktigt att forskaren ger en detaljerad beskrivning 
av under vilka omständigheter studien är genomförd samt noggrant beskriver deltagare, 
datainsamling och analys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Vidare ökar enligt 
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Trost (2010) studiens trovärdighet om datainsamling skett på ett relevant sätt utifrån 
studiens syfte samt med en etisk reflektion. 
  
Då deltagande distriktssköterskor vid intervjutillfället ombads berätta om sina egna 
upplevda erfarenheter av kommunikation med hemtjänstpersonal framhölls en 
beskrivning av studiens syfte vilket styrker studiens giltighet.  Tillförlitligheten har 
säkerställts genom att båda författarna kontinuerligt fört en gemensam diskussion under 
hela forskningsprocessen samt i en gemensam dialog analyserat och bearbetat 
materialet. Möjlighet till bedömning av överförbarheten av studiens resultat har 
säkerställts genom en noggrann beskrivning av genomförandet samt en detaljerad 
beskrivning av deltagare, datainsamling och analys. 
 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar sammanfattningsvis att distriktssköterskans erfarenheter av 
kommunikation med hemtjänstpersonal skapar tre huvudkategorier. Distriktssköterskan 
har olika sätt att kommunicera vilket innebär via telefon, muntligt öga mot öga samt 
genom skriftlig kommunikation.  Den andra kategorin innefattar hinder för 
kommunikation där bristande kontinuitet och oklara kommunikationsvägar framhävs. 
Till sist var ett tydligt mönster vad som främjar kommunikation. Planerade möten 
tillsammans med hemtjänst och den dagliga oplanerade kontakten där direkt 
återkoppling kan ges anses främjande och saknas inom hemvården. 

 

Det finns olika kommunikationsvägar mellan distriktssköterskan och hemtjänsten och 
alla är nödvändiga men det finns inget vedertaget och patientsäkert sätt att 
kommunicera. Att finna rätt person kan vara tidskrävande och en osäkerhet om 
budskapet når rätt person är ofta förekommande hos distriktssköterskan. Sveriges 
kommuner och Landsting (2010) menar att bättre kommunikation i vården minskar 
risker och avvikelser. Ett exempel på ett verktyg som kan säkerställa kommunikationen 
är SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) som används inom 
hälso-och sjukvården och kan användas mellan vårdpersonal och/eller mellan personal, 
patienter samt deras närstående. SBAR kan vara ett bra verktyg för att säkerställa 
distriktssköterskans och hemtjänstens kommunikation genom att minska risk för 
avvikelser och ge en kontinuitet i kommunikationen. En kvalitativ studie av Boaro, 
Fancott, Baker, Velji och Andreoli (2010) beskriver erfarenheter av kommunikation 
bland vårdpersonal. Studien visar att SBAR är ett användbart sätt att strukturera 
kommunikation mellan olika vårdgivare. Enligt författarna till denna kanadensiska 
studie gör SBAR det möjligt att förmedla kommunikation på ett professionellt sätt. 
SBAR beskriver hur vårdpersonal skall kommunicera men det måste även finnas 
utrymme för att kommunicera. 
 
Vår studie visar att distriktssköterskans kommunikation med hemtjänsten får litet 
utrymme i kommunal hemvård. Det som främjar kommunikationen är planerade samt 
oplanerade möten. I möten sker direkt återkoppling där det ges utrymme att ställa frågor 
samt förtydliga så att missuppfattningar inte sker. När kommunikationen som beskrivs 
som ett ömsesidigt utbyte mellan två eller flera personer enligt Fossum (2007) får litet 
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utrymme skapas en envägskommunikation och benämns som informationsöverföring. 
Informationsöverföring förklarar Fossum är när mottagarens behov inte 
uppmärksammas samt ingen dialog sker och budskapet kan missuppfattas. När 
hemtjänsten missuppfattar vad distriktssköterskan vill framföra eller diskutera sker lätt 
avvikelser i kommunens vård och omsorg och patientsäkerheten äventyras. Enligt SFS 
(2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig till att arbeta mot en hög 
patientsäkerhet, Studien av Vivian och Wilcox (2000) styrker att kommunikation är 
viktigt i hemsjukvård för en patientsäker vård. 

Distriktssköterskan har ansvar för att den vård som hemtjänsten utför är av god kvalitet. 
När kommunikationen brister mellan distriktssköterska och hemtjänst får inte 
distriktssköterskan den kunskap som behövs kring patientens livsvärld. Socialstyrelsen 
betonar att distriktssköterskans ansvar innefattar att ge patienten god omvårdnad och 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdaren måste ha en fördjupad förståelse för 
patientens livsvärld när hon/han skall stödja hälsoprocessen. Hur kan distriktssköterskan 
stödja hälsoprocessen när kommunikation med hemtjänsten brister? När 
kommunikationen övergår till information ges inte utrymme för återkoppling och 
distriktssköterskan får mycken liten vetskap om patienten. Dahlberg och Segesten 
(2010) beskriver vidare att hälsa inte är konstant. Om hälsan hela tiden är föränderlig är 
en kontinuerlig kommunikation mellan distriktssköterskan och hemtjänsten viktigt för 
att distriktssköterskan skall bibehålla eller främja patientens hälsa då distriktssköterskan 
arbetar konsultativt mot hemtjänsten. Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver att 
distriktssköterskan måste aktivt bidra till att arbeta hälsobefrämjande 

Distriktssköterskeföreningen (2003) uttrycker att distriktssköterskan skall kontinuerligt 
handleda hemtjänsten i omvårdnad. En reflektion från författarna är om detta är möjligt 
när kommunikationen brister på det vis som deltagarna uttryckt. Kirchhoff (2011) 
skriver i sin studie att ansvar samt känslan av upplevda förväntningar är tydligt kopplad 
till yrkesrelaterad stress för distriktssköterskor. En negativ spiral kan skapas om 
kommunikationen brister skapas en osäkerhet att den vård som distriktssköterskan vill 
utföra når fram till hemtjänsten. Stress är i sin tur inte en bra förutsättning för god 
kommunikation. 
 
Resultatet visar att distriktssköterskan upplevde den privata hemtjänsten svårare att 
kommunicera med i jämförelse med den kommunala. Distriktssköterskan uttryckte att 
den privata hemtjänsten är mer svårtillgänglig och det saknas rutiner för 
kommunikation. Studien gjord av Szebehely och Trydegård (2012) beskriver en risk 
med att den privata hemtjänsten skulle utföra fler och bättre tjänster än den kommunala, 
då de som använder privat hemtjänst köper till extra tjänster. Detta skulle resultera i att 
de personer med bättre ekonomi får mer hjälp i hemmet och klasskillnaderna ökar. Dock 
visar inte studien hur kommunikationen med distriktssköterskan fungerar vilket har stor 
betydelse för patientsäkerheten. Deltagare säger att den privata hemtjänsten är sämre på 
att kommunicera med distriktssköterskan och att det som påtalats främja 
kommunikationen som oplanerade och planerade möten näst intill saknas. 
Distriktssköterskan och den privata hemtjänsten ses vanligen endast vid delegering eller 
tillfälligtvis hemma hos en gemensam patient. 
 
Genom större möjligheter till personlig kontakt och planerade möten kan vården 
förbättras upplever deltagarna. Ledningen behöver ge utrymme för kommunikation och 
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kontinuitet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) skall hälso- och 
sjukvården organiseras så att patientsäkerheten tillgodoses. Timmins (2011) styrker att 
en miljö för goda kommunikationsmöjligheter inom vården måste prioriteras på 
chefsnivå. Samverkan samt kommunikationen mellan distriktssköterskan och 
hemtjänsten ställer allt högre krav när vård i hemmet blir allt mer avancerad som svensk 
sjuksköterskeförening (2010) beskriver. 
 

Förslag på fortsatt forskning 
Resultatet av denna studie visar att distriktssköterskan har erfarenheter av att avvikelser 
förekommer på grund av brister i kommunikation med hemtjänstpersonal. 
Problemområdet är sällan belyst i tidigare vetenskapliga studier och det saknas tidigare 
forskning som tar upp just kommunikation mellan distriktssköterska och 
hemtjänstpersonal. Tidigare forskning beskriver kommunikation mellan olika 
personalkategorier och huvudmän inom vården men berör inte distriktssköterskans 
kommunikation med hemtjänsten. Fortsatt forskning inom området behövs för att med 
en vetenskaplig grund kunna ta fram verktyg till förbättring inom området. Intressant 
för fortsatt forskning är att belysa hemtjänstens erfarenhet av kommunikation med 
distriktssköterskan. 
                             
Privat hemtjänst är relativt nytt. Studiens resultat visar att de distriktssköterskor som 
deltog har erfarenhet av att privat hemtjänst har större svårigheter med kommunikation 
jämfört med kommunal hemtjänst. Fortsatt forskning inom området vore intressant då 
denna studie berör liten del av privat hemtjänst. 
 
 
 
SLUTSATS 

Tidigare kunskap inom studiens område: 
 
• Kommunikation är en nödvändighet för samverkan mellan 
distriktssköterska och hemtjänstpersonal. 
 
• Distriktssköterskan har specialistkunskap inom omvårdnad och en 
arbetsledande roll. 
  
• Vård i hemmet är en stor och växande verksamhet. 
 
 
   

Ny kunskap som framkom i studien: 
 
• Distriktssköterskan använder ofta flera olika typer av 
kommunikationsvägar i samverkan med hemtjänstpersonal. 
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• Distriktssköterskan har erfarenheter av att det finns hinder och brister i 
kommunikation som  leder till avvikelser och har konsekvenser för  vårdens säkerhet. 
 
• Personlig kontakt och kontinuitet främjar kommunikationen. 
 

Kliniska implikationer 
Denna studie belyser distriktssköterskors erfarenheter av kommunikation med 
hemtjänstpersonal. I praktisk verksamhet har studien tillämpningsområde inom 
hemsjukvård. Studien ger distriktssköterskor en möjlighet att reflektera över hur olika 
kommunikationsvägar, hinder och konsekvenser samt främjande av kommunikation 
påverkar den egna arbetssituationen och en säker vård. Ett sätt att använda denna studie 
inom hemsjukvård kan vara att genom exempelvis utvecklingsprojekt studera den egna 
organisationens kommunikation, kunna ta fram förbättringsåtgärder för främjande av 
denna för att i förlängningen bedriva en mer säker vård.  Det kan vara av nytta för 
samtliga aktörer inom hemsjukvård att ta del av kunskap kring distriktssköterskors 
erfarenheter av kommunikation med hemtjänstpersonal. En ökad förståelse kan leda till 
en förbättrad samverkan mellan distriktssköterska och hemtjänstpersonal. Detta har i 
förlängningen positiva konsekvenser för säkerheten i vården. Chefer och andra 
nyckelpersoner inom hälso- och sjukvård på kommunal nivå kan ha intresse för denna 
studie eftersom till exempel politiska beslut påverkar det område som studien berör. 
Studiens resultat kan även vara intressant för personal på olika nivå inom hemtjänst då 
distriktssköterskors erfarenheter av kommunikation med hemtjänstpersonal har 
betydelse för samverkan med detta ansvarsområde.   
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BILAGA 1 

 

 

 
 

BREV OCH GODKÄNNANDE TILL VERKSAMHETSCHEFEN 
Förfrågan om godkännande för genomförande av intervju med 
distriktssköterskor/sjuksköterskor. 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i denna 
utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Syftet med examensarbetet är att utifrån distriktssköterskans erfarenhet belysa 
kommunikationen mellan distriktssköterska och hemtjänstpersonal. 
 
Problemformulering är att det förekommer avvikelser inom hälso- och sjukvården 
inom kommunerna. Är en anledning bristande kommunikation mellan 
distriktssköterska och hemtjänstpersonal? Arbetet som distriktssköterska inom 
hemsjukvården innebär stort samarbete med hemtjänstpersonal. Allt ifrån enklare 
hälso- och sjukvårdsinsatser till mer avancerade uppgifter delegeras till 
undersköterskor och vårdbiträden. Avvikelserapporter beträffande ej eller felaktigt 
utförda hälso- och sjukvårdsinsatser medför att patientsäkerheten äventyras. Enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (1982) skall sjukvården se behov, skapa kontinuitet och 
säker vård för varje enskild individ. Kan en ökad kunskap kring kommunikation 
leda till mindre brister och ökad patientsäkerhet? 
 
Datainsamling kommer att ske som intervjuer och varje intervju beräknas ta ca. 30-
40 minuter. Sammanlagt avsätts totalt en timma för inledning och eventuell 
reflektion. Intervjun spelas med informantens tillåtelse in på band och skrivs sedan 
ut ordagrant. Det är vår förhoppning att intervjuerna kan genomföras under arbetstid 
på en avskild plats på arbetsplatsen. 
 
Urvalet för deltagarna sker genom att fråga distriktssköterskor/sjuksköterskor i 
kommunen om de vill delta i en intervju. Intervjuerna kommer ske under september 
månad och antalet är fyra. Undertecknade kommer vid arbetsplatsträff personligen 
tillfråga distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården om intresse 
att delta i studien, därefter kontaktas utvalda deltagare och ett samtycke inhämtas. 
Alla uppgifter om deltagarna avidentifieras. Ingen obehörig har tillgång till 
datamaterialet och endast de personer som arbetar med studien har tillgång detta, 
efter utförd analys kommer materialet att raderas. Vid publicering i form av en 
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Magisteruppsats vid Högskolan i Borås kommer det analyserade resultatet att vara 
avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring. Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
Vi ser fram emot kommande studie och hoppas på Ert deltagande. Vid eventuella 
frågor går det att kontakta oss enligt nedan. 
 
Hälsningar 

 

Annelie Hagman    Lena Ekman 

Distriktssköterskestuderande  Distriktssköterskestuderande 

 

Handledare: Lise-Lotte Jonasson 

Lektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

    

 
 
 
 
 

Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Annelie Hagman och Lena 
Ekman genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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BILAGA 2 

    

     
 

BREV TILL INTERVJUDELTAGARE SAMT SAMTYCKE  

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 
gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Det förekommer avvikelser inom hälso- och sjukvården inom kommunerna, bland annat 
beroende på kommunikationsbrister mellan olika yrkesgrupper. Avvikelserapporter som 
förekommer utgörs till exempel av ej eller felaktigt utförda hälso- och sjukvårdsinsatser. 
Kan en ökad kunskap kring kommunikation leda till mindre brister och en ökad 
patientsäkerhet? 
 
Du tillfrågas härmed att delta i en intervju om kommunikation mellan distriktssköterska 
och hemtjänstpersonal. 
 
Syftet med examensarbetet är att utifrån distriktssköterskans erfarenhet belysa  
kommunikationen mellan distriktssköterskan och hemtjänstpersonal. 
 
Datainsamling kommer att ske genom en intervju som beräknas ta ca. 30-40 minuter 
och genomförs under arbetstid på en avskild plats på din arbetsplats. Sammanlagt 
avsätts en timma för möjlighet till inledning och eventuell reflektion. Intervjun spelas 
med ditt medgivande in på band och skrivs sedan ut ordagrant. 
 
Intervjun kommer ske under september månad. Ingen obehörig har tillgång till 
datamaterialet och efter genomförd analys kommer materialet att raderas. Vid 
publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. Studien ligger till grund för 
vår Magisteruppsats som kommer att presenteras vid Högskolan i Borås. 
Verksamhetschef har godkänt genomförandet av denna studie. 
Vi ser fram emot kommande studie och hoppas på Ditt deltagande. Vid eventuella frågor 
går det att kontakta oss enligt nedan. 
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Hälsningar 
 

Annelie Hagman    Lena Ekman 

Distriktssköterskestuderande  Distriktssköterskestuderande 

 

 

Handledare: Lise-Lotte Jonasson 

Lektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

    

 
 
 
 
Samtycke 
Undertecknad distriktssköterska godkänner härmed att Annelie Hagman och Lena 
Ekman genomför intervju inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Namn 
Titel//Ort 
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BILAGA 3 

INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 
Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
 
 
Inledningsfråga: 
 
Kan du berätta om dina erfarenheter av kommunikation med hemtjänstpersonal? 
 
 
Möjliga följdfrågor: 
 
Kan du berätta om... 
 
... förutsättningar för kommunikation som finns idag? 
... hinder/resurser som påverkar kommunikationen? 
...kommunikation och säker vård? 
 
 
 
 
 
 
 
 


